08 09. 2019
Milí farníci,
první týden školního
roku
je
za
námi
a postupně se rozbíhají
kroužky
a
zájmové
činnosti určené pro děti.
Proto bych rád upozornil,
že již od příštího týdne,
tedy od 16. 9. 2019
začne v naší farnosti také
výuka náboženství. Jejím
smyslem
není
jen
poskytnout dětem určité množství informací, ale především pomoci dětem
k navázání pěkného vztahu s Pánem Bohem a předání postojů s tímto
vztahem spojených. Právě tímto se náboženská výchova odlišuje od všech
ostatních předmětů, které dítě navštěvuje v rámci školní docházky. Na straně
druhé je nutno říci, že jedna hodina týdně dítěti vztah k Pánu Bohu nepředá.
To, co dítě slyší v náboženství má následně prožívat v rodinném společenství
a má vidět, že je možno víru uvádět do praxe. A k tomu bych vám všem,
rodiče a prarodiče, chtěl popřát mnoho sil, elánu a také trpělivosti.
Zároveň bych velmi rád pozval všechny zájemce na Hovory o víře, které
budou v naší farnosti každou druhou středu. Budou se konat ve třídě ZUŠ
a začnou vždy v 19:00. První Hovory se uskuteční ve středu 11. září 2019.
Jsou určeny pro širokou veřejnost a budeme společně hovořit o tématech
Bible, o aktuálním dění v církvi a také nebude chybět prostor pro vaše dotazy.
Není potřeba se nikam hlásit, stačí jen přijít.
V pátek se sejdou mladí naši farnosti na mši svaté v 18:00 u Všech svatých
a poté bude probíhat společenství na faře. Děcka, nebojte se přijít a vezměte
s sebou i kamarády a kamarádky. A přijďte také vy, kteří jste třeba ještě
nikdy nebyli. Přeji vám všem krásnou neděli.
Otec Daniel
(foto Ivana Bužková/ Člověk a víra)
23.neděle v mezidobí – evangelium (Lk 14,25-33)
Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: „Když
někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry

a sestry – ano, i sám sebe – až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem.
Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.
Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady,
jestli má dost na dokončení stavby? Kdyby totiž položil základy a nestačil ji
dokončit, vysmáli by se mu všichni, kdo by to viděli, a říkali by: ‘Tenhle
člověk
se
pustil
do
stavby,
ale
nemohl
ji
dokončit.’
Nebo když má některý král vytáhnout proti jinému králi, aby s ním vedl
válku, nesedne si napřed a neuvažuje, jestli se může s deseti tisíci vojáků
utkat s tím, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci? Jestliže na to nestačí, vyšle
posly, dokud je ten druhý král ještě daleko, a žádá o podmínky míru.
Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým
učedníkem.“
Farní oznámení
VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ VE FARNOSTI MÍSTEK VE ŠK. ROCE 2019 – 2020
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Výuka náboženství bude probíhat v týdnu od 16. září.
Minulou neděli při sbírce na opravu evangelického kostela ve Frýdku se
ve farnosti celkem vybralo 41 980 CZK. (Lysůvky 2717; Hodoňovice 2351;
Sviadnov 3000). Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
Ve středu 11. září proběhne setkání členů La vie montante 2 v 08:30 v KLD.
V pátek 13. září zveme všechny mladé na mši svatou a na první
společenství po prázdninách. Mše svatá v 18:00 v kostele Všech svatých
bude s prosbou o dary Ducha svatého a poté půjde mládež na faru. Zároveň
zveme také ty, kteří na společenství nechodili a rádi by přišli.
Také v pátek 13. září se v 19:00 sejde na faře pastorační rada farnosti.
Všichni farníci jsou zváni na Hovory o víře, které se budou konat každou
druhou středu. Začneme 11.9. 2019 v 19:00 v ZUŠ. Budeme se spolu bavit
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o Bibli, o Bohu, o aktuálním dění v církvi a také bude prostor pro vaše
dotazy.
• V sobotu se bude konat na faře ministrantská schůzka. Začíná v 8:30
a bude do 10:00. Tyto schůzky budou pravidelně každou druhou sobotu.
Kdo z ministrantů přijde na ranní mši svatou, má po mši svaté snídani
na faře před schůzkou. Co nejsrdečněji zveme nové ministranty, aby
posílili řady kluků u oltáře.
• Každé pondělí je v kostele sv. Jakuba možnost tiché soukromé adorace
od 19:00 do 21:00.
• V neděli 15. září bude poděkování za úrodu, prosíme farníky, aby výpěstky
ze zahrádek pro výzdobu přinášeli do farního kostela v pátek 13. září
od 10:00 do 14:00, nebo v sobotu 14. září od 9:00 do 12:00. Pán Bůh
zaplať.
Akce Katolického lidového domu v Místku
• Ve dnech 15.10. – 17.10. 2019 jste srdečně zváni na Poutní farní zájezd
do Severních Čech. Navštívíme Břevnovský klášter a okolí Litoměřic.
Cena zájezdu 3000 Kč. Závaznou přihlášku odevzdat na faře oproti
zaplacení celé částky zájezdu.
Ubytování – Hostel u Sv. Štěpána - bývalý teologický konvikt – 2-3 lůžkové
a rodinné apartmá. V ceně zahrnuto: doprava, ubytování na dvě noci
v hostelu, 2x snídaně, 2x večeře, poplatek za pobyt, všechny vstupy. V ceně
nejsou zahrnuty: obědy.
Přibližný časový plán: 1. den - úterý 15.10.
- v 5 30 h-ráno, Politických obětí, odjezd z FM směr Třebechovice,
- 9,30 prohlídka Třebechovického betléma, - 11 h – návštěva Katedrály
Svatého Ducha – Hradec Králové, - odjezd směr Praha, – 15,30 – prohlídka
Břevnovského kláštera,- odjezd do Litoměřic – ubytování a večeře
2. den - středa 16.10.
- 7 h – mše sv. v Litoměřicích
- 8 h – snídaně, 9-11h –
prohlídka města Litoměřice
s výkladem otce Víchy
- 12 h – prohlídka kostela
Nanebevzetí P. Marie v Mostě
- 14 h – prohlídka Terezína,
večer - odjezd do Litoměřic –
ubytování a večeře
3. den - čtvrtek 17.10.
- po snídani odjezd do ženského premonstrátského kláštera v Doksanech,
mše svatá v 9 h a prohlídka areálu a kostela, - odjezd směr Kutná Hora
– prohlídka katedrály sv. Barbory a Kostnice,
- příjezd do FM ve večerních hodinách.

